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Desenvolvido sob medida para profissionais e
empresas que desejam uma gestão de excelência
voltada para as pessoas

Inscrições Abertas
Saiba mais e inscreva-se em
www.abramge-uca.com.br
Universidade Corporativa Abramge - UCA
Tel.: 11 3289.7511
Rua Treze de Maio, 1540 - Bela Vista - São Paulo / SP - CEP: 01327-002
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OBJETIVO GERAL

PERFIL DAS ENTIDADES ORGANIZADORAS E EXECUTORAS

TEMAS

Capacitar profissionais para atuar de forma eficaz na
implementação e gestão de programas de promoção de saúde
e qualidade de vida em organizações públicas e privadas,
planos de saúde, instituições de saúde (hospitais, clínicas,
consultorias, empresas de assistência à saúde, home care,
gestão de doenças crônicas, promoção da saúde) e na área
de recursos humanos.

1 - ENTIDADES ORGANIZADORAS

• Gestão em Organizações da Saúde

• Gestão em Promoção da Saúde e Prevenção de Riscos

Associação Brasileira de Qualidade de Vida

• Promoção da Saúde

• Tecnologia da Informação e Comunicação

• Prevenção de Doenças

• Saúde Ocupacional e Segurança no Trabalho

• Economia de Saúde

• Tabagismo e Dependência Química

• Gestão de Pessoas

• Promoção da Alimentação Saudável

• Gestão Integrada de Saúde e Produtividade

• Promoção da Atividade Física

• Sistemas de Saúde

• Saúde Mental e Emocional

Universidade Corporativa Abramge

• Epidemiologia Gerencial

• Bioética e Ética Empresarial

A Universidade Corporativa Abramge tem como missão
contribuir continuamente com a aquisição de novos
conhecimentos para os profissionais de saúde. Já formou
mais de 200 executivos no MBA de Promoção de Saúde e
Qualidade de Vida nas Organizações.

• Gerenciamento de Projetos

• Gerenciamento de Doenças Crônicas

• Gestão de Qualidade de Vida

• Marketing na Saúde

• Metodologia de Pesquisa Científica

• Liderança

• Gestão de Orçamentos e Recursos

• Gestão Avançada de Programas de Qualidade de Vida

Modulado para atender às necessidades do mercado, tem
em seu corpo docente professores com experiência prática
e acadêmica no tema e fornece as ferramentas para que
o profissional disponha das condições necessárias para
gerenciar e assumir novos desafios em sua carreira.
Primeiro do gênero a ser aprovado pelo MEC como curso de
pós-graduação lato sensu, está voltado para profissionais
graduados em nível superior e que atuam ou pretendam
atuar na área de promoção de saúde e qualidade de vida
nas organizações.
O MBA Gestão de Promoção de Saúde e Qualidade de Vida
nas Organizações é uma realização da ABQV (Associação
Brasileira de Qualidade de Vida) com a Universidade
Corporativa Abramge, em convênio com o Centro Universitário
São Camilo.

Organização não governamental, principal referência nacional na
área, que tem como primeira missão a promoção da integração
e desenvolvimento de profissionais multidisciplinares voltados
para atuação em qualidade de vida. O MBA encontra-se em
sua 12ª turma.

2 - ENTIDADE EXECUTORA

• Gestão da Qualidade de Vida no Trabalho

Centro Universitário São Camilo
O Centro Universitário São Camilo, a mais tradicional
instituição privada de ensino superior na área de saúde no
Brasil, é mantido pela União Social Camiliana, membro da
Organização Camiliana, com mais de 400 anos de existência
no mundo. Inova com o MBA em questão.

COORDENAÇÃO

INSCRIÇÃO/SELEÇÃO

Período de Inscrição
Outubro de 2017 a Janeiro de 2018

ETAPAS DO PROCESSO SELETIVO

Matrícula

Inscrição

Currículo profissional;

Preenchimento da ficha de inscrição no site
www.abramge-uca.com.br/mba2018;

Diploma de graduação frente e verso;

Conference call com o coordenador acadêmico.

Sâmia Aguiar Brandão Simurro: Vice-presidente da Associação Brasileira de Qualidade de Vida (ABQV).
Carlito Marques de Abreu: Presidente da Universidade Corporativa Abramge.
Claudio Colucci: Coordenador-Geral dos Cursos de Pós-Graduação e dos MBAs do Centro Universitário São Camilo.

Proficiência na Língua Inglesa
Desejável que o candidato tenha conhecimento mínimo na
língua inglesa para a leitura de artigos internacionais.

Certidão de nascimento ou de casamento;
Comprovante de residência (água ou luz);
2 fotos de 3x4;
Pagamento da matrícula no ato da inscrição (*).

FACILIDADES
Os alunos poderão dispor de taxas diferenciadas nos eventos promovidos pela ABQV, Abramge, Sinog e
Universidade Corporativa Abramge, entidades que são referência neste campo de estudo.
No Centro Universitário São Camilo, os participantes do MBA terão acesso a todas as facilidades
disponibilizadas pela instituição, tais como: bibliotecas, consultas às principais redes de informação e
base de dados, recebimento das publicações periódicas do Centro, entre outras.

METODOLOGIA DO CURSO
O curso é oferecido através de aulas presenciais apresentadas em módulos, sequenciais e a apresentação das disciplinas acontecem
para favorecer o raciocínio crítico e a visão sistêmica, objetivando a formação de profissionais conscientes e capazes de articular as
transformações necessárias à criação de cenários mais favoráveis para programas de promoção da saúde no atual contexto de mercado.
A metodologia de ensino é pautada na interação e troca entre docente e alunos, com apresentação de conceitos, modelos e práticas
utilizadas nos cenários nacional e internacional, com discussão de casos, pesquisas e leitura de artigos atualizados.

Período de Realização
Início previsto: março de 2018
Término previsto: junho de 2019
Prazo para entrega do trabalho de
conclusão do curso: 120 dias após o
término da última disciplina cursada
disponibilizada para a turma.

Local de Realização do Curso
Sede da Universidade Corporativa Abramge
Rua Treze de Maio, 1540
Bairro Bela Vista - São Paulo - SP
CEP: 01327-002

Investimento
Para associados da Abramge/Sinog,
da ABQV e profissionais de Instituições
Camilianas, 18 parcelas de R$ 880,00
(oitocentos e oitenta reais).
Para não associados, 18 parcelas de
R$ 1.060,00 (hum mil e sessenta reais).

Aulas quinzenais, às sextas-feiras, com eventuais ajustes em função de feriados, das 19h00 às 22h30, e aos sábados, das 8h30 às 16h30.

Inscrições
(*) Restituição do valor pago, caso o curso não se viabilize.

www.abramge-uca.com.br/mba2018

